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Advies 

 

Op 21 mei 2019 ontving de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een 

adviesvraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, over het 

ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2018 

houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik. 

De adviestermijn bedraagt 30 dagen. 

De adviesvraag werd behandeld binnen de Intersectorale kamer van de Vlaamse Raad WVG 

(hierna: kamer). Da kamer vergaderde over deze adviesvraag op 23 mei 2019. De kamer keurde 

het voorliggende het advies bij consensus goed op 19 juni 2019. 

 

1 Advies over het ontwerp van besluit 

De intersectorale kamer van de Vlaamse Raad WVG (hierna: kamer) is tevreden dat met dit 

besluit de tijdelijke commissie voor slachtoffers van historisch misbruik een permanent karakter 

krijgt en dat haar domein niet langer beperkt is tot historisch misbruik in jeugd- en 

onderwijsinstellingen maar wordt uitgebreid naar de hele maatschappij. Het permanente karakter 

is een goede zaak voor alle slachtoffers van historisch misbruik die wachten op erkenning en 

herstel. Soms hebben slachtoffers tijd nodig vooraleer de stap naar een verzoek om erkenning 

en/of bemiddeling te kunnen zetten. Er zal dus blijvend nood zijn aan een plaats waar de 

slachtoffers terecht kunnen. 

De kamer vindt het ook een goede zaak dat gekozen is voor één orgaan, en geen afzonderlijke 

regelingen per sector of regio. Zo kan gelijkberechtiging voor alle slachtoffers van historisch 

misbruik verzekerd worden ongeacht de sector of regio waar het misbruik plaatsvond. 

De kamer ondersteunt ook het gegeven dat er voor de samenstelling van de commissie met 

vrijwilligers-experten wordt gewerkt. Op die manier wordt de samenleving actief betrokken en 

wordt elke schijn van ‘doofpot of regeling binnenskamers’ weggenomen. 

De kamer formuleert hierna enkele vragen en bedenkingen bij het voorliggend besluit. 

Algemeen 

De kamer raadt aan om een gepaste en aantrekkelijke naam te gebruiken voor de commissie 

wanneer deze in werking treedt. De kamer denkt immers dat de term erkennings- en 

bemiddelingscommissie voor slachtoffers van ‘historisch’ misbruik de beoogde doelgroep niet zal 

aanspreken. De term ‘historisch’ kan de indruk wekken dat het om een heel ver verleden gaat. 

De kamer acht het dus aangewezen een goede benaming voor de commissie te zoeken. 

Een gerichte informatiecampagne zal nodig zijn waarbij de beoogde sectoren  en de hulplijn  1712 

een belangrijke rol spelen in de toeleiding.  
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Hoofdstuk 2 Opdrachten 

In artikel 3 wordt gesteld dat de commissie kan kennisnemen van misbruik dat gemeld wordt door 

slachtoffers, daders of derden.  

 De term ‘melding’ wordt ook op andere plaatsen in het besluit gebruikt. De kamer merkt op 
dat het eerder gaat om het indienen van een erkennings- en/of bemiddelingsverzoek in functie 
van herstel, dan om het melden van misbruik. De term ‘melden’ zal mensen misschien 
tegenhouden op de stap naar erkenning en bemiddeling te zetten. De term roept immers een 
strafrechtelijke sfeer op eerder dan een herstelgericht klimaat. Mogelijk ontstaat er door het 
gebruik van deze term ‘melding’ ook een vermenging met de opdrachten van 1712 (meldpunt) 
die op een ander vlak liggen en breder zijn dan herstel. Tenslotte ligt de term melding moeilijk 
als het de bedoeling is om ook daders te bereiken.  

De kamer stelt dan ook voor om in plaats van ‘melding’ te spreken van ‘het indienen van een 
verzoek tot erkenning en/of bemiddeling’. 

 De kamer wijst erop dat de term ‘derden’ breder en duidelijker moet worden omschreven. 
Enerzijds gaat het niet enkel over instellingen of voorzieningen zoals in de bisnota aan de 
Vlaamse Regering wordt gesteld maar kunnen het ook andere centra of organisaties zijn, 
anderzijds is het niet eenduidig wat de rol van de ‘derde’ precies is. Vragen zij ‘herstel aan 
voor zichzelf als instelling, centrum of voorziening’ of treden zij op als ondersteuner van het 
slachtoffer bij het indienen van het verzoek? De kamer vraagt zich ook af of het niet nodig is 
om te vermelden dat de ‘derden’ een directe relatie met het slachtoffer moeten hebben? Of 
dat ze deze relatie moeten kunnen aantonen? Hoe gaat de commissie uitzoeken of  de 
‘derden’ wel een voldoende gegrond vermoeden hebben van historisch misbruik? 

 De kamer vindt het als principe eerbaar dat daders ook een verzoek kunnen indienen, maar 
dit betekent dat de drempel voldoende laag moet zijn en dat culpabilisering moet worden 
vermeden. Niet zelden zijn daders zelf ook slachtoffer van vroeger grensoverschrijdend 
gedrag dat nooit erkend is geweest. 

Hoofdstuk 3  Samenstelling  

Artikel 5 bepaalt de voorwaarden van de samenstelling van de commissie. 

 In het decreet van 13 juli 2018 werd bepaald dat de commissie uit tenminste zeven leden 
bestaat. Het zou goed zijn dit minimum en/of een maximum aantal leden ook in het besluit te 
vermelden. 

 De kamer vindt de bepaling ‘Er is een vertegenwoordiging van zowel mannen als vrouwen’ 
(2°) te vaag en vraagt om de bepaling aan te passen naar ‘in de commissie zetelen ten 
hoogste twee derde leden van hetzelfde geslacht’. Dit  naar analogie met het Decreet van 13 
juli 2007 houdende de bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en 
mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid: ten hoogste twee derde 
van de stemgerechtigde leden van een advies-of bestuursorgaan van de Vlaamse overheid 
mag van hetzelfde geslacht zijn.  

 De kamer vraagt zich af waarom er voorkeur wordt gegeven aan een kinderpsychiater (4°). 
De meeste slachtoffers zullen de facto volwassen zijn bij het indienen van een verzoek tot 
erkenning en/of bemiddeling. De secundaire victimisatieproblemen en de verwerking van 
trauma krijgen in de volwassenheid heel eigen klinische beelden, die nog weinig relateren aan 
de kindertijd. Het kan wel nuttig zijn een expert in traumazorg in de commissie op te nemen. 



  

 

Over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het 

decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie 

voor slachtoffers van historisch misbruik  

 
 

 

6 

 
  

 

Hoofdstuk 4 Werking 

Afdeling 2 interne werking 

Artikel 11 bepaalt in het tweede lid de opdrachten van de coördinator.  

Zo moet de coördinator van de commissie de ontvankelijkheid van een aanmelding of vraag 

beoordelen (2°) en moet hij de aanmelder desgevallend gepast verwijzen als de aanmelding of 

vraag niet ontvankelijk is (cfr. artikel 7, tweede lid, 1°). 

 De kamer vraagt zich af wat de ontvankelijkheidsvereisten zijn en of er beroep mogelijk is 
tegen de beslissing van de coördinator. De kamer stelt voor om de ontvankelijkheid door de 
voorzitter of door de commissie (als college)  te laten beoordelen. Het besluit bepaalt dan ook 
best dat de minister naast de leden van de commissie (artikel 6), ook de voorzitter benoemt 
(artikel 12). 

De coördinator heeft ook als opdracht om op verzoek of op eigen initiatief en op basis van de 

vastgestelde behoeften, informatie te verstrekken over de mogelijkheden tot hulpverlening, 

rechtsbijstand, interventie van justitie en bemiddeling, en eventueel de eerste stappen daarvoor 

te zetten (6°). 

 De kamer vraagt om aan deze opdracht expliciet toe te voegen ‘informatie verstrekken over 
lotgenotencontact’. 

Artikel 14 bepaalt dat de commissie gevestigd is op het adres van het administratief secretariaat 

van Moderator.  

 De kamer vraagt zich af of dit ook betekent dat iedereen die een verzoek indient zich naar 
Leuven moet verplaatsen? Omdat dit drempelverhogend kan werken, meent de kamer dat 
het beter is toe te laten dat contacten ook op de regionale werkadressen van Moderator 
kunnen doorgaan en dat zittingen ook op een plaats kunnen doorgaan die voor de verzoeker 
haalbaar is en die in overleg met hem wordt bepaald. 

Hoofdstuk 5 Gegevensverwerking 

Hoofstuk 5 behandelt de verwerking van gegevens. Het gaat hier over een zeer delicate materie 

waarbij zowel slachtoffers als daders betrokken zijn. Het hoeft geen betoog dat omzichtig omgaan 

met gegevensdeling en gegevensbescherming in deze context uitermate belangrijk is. 

De kamer meent dan ook dat de verwijzing in artikel 16, tweede lid naar de algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) veel te beperkt is. Met deze bepaling is in het kader van deze 

delicate kwestie niet alles gedekt en geregeld. Gegevensdeling vraagt hier een duidelijkere en 

meer genuanceerde omkadering. De kamer vraagt dus om dit beter uit te werken. 

De aanpak van gegevensdeling binnen de gezondheidssectoren verschilt op sommige vlakken 

van de aanpak binnen de welzijnssectoren, zeker wanneer het over zulke delicate kwesties gaat. 

Binnen de hulpverlening wordt met daders en slachtoffers gewerkt. Men gaat er met daders aan 

de slag, al dan niet op vrijwillige basis. Hulpverlening heeft soms een link met justitie, waarbij een 

duidelijke verhouding en rolverdeling tussen welzijn en justitie moet afgesproken worden. 

Hoe met deontologie en gegevens van cliënten en patiënten kan en moet worden omgegaan, hoe 

ze te verwerken en te delen, is een thema dat ook in andere contexten telkens een onderwerp 

van discussie zal zijn. De kamer neemt zich daarom voor om zich over gegevensdeling, 

deontologie en privacy in de nabije toekomst binnen de Vlaamse Raad WVG verder te beraden 

om meer uitgewerkte en overwogen voorstellen te kunnen doen.  
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Hoofdstuk 6. Subsidiëring van Moderator 

Artikel 19 bepaalt dat een forfaitaire subsidie aan Moderator wordt toegekend voor het faciliteren 

van de commissie. In artikel 22 wordt vermeld dat de subsidie kan worden verminderd, geschorst 

of stopgezet als de organisatie het decreet en het besluit niet naleeft of ingeval er niet wordt 

meegewerkt aan het toezicht.  

 De kamer meent dat ten minste een deel van de subsidie ook gestuurd moet worden door het 
aantal casussen dat jaarlijks wordt behandeld. 


